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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... 

(คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เป็นผู้เสนอ) 
 
  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. .... เสนอโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ชุดที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานกรรมการ 
ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมีหลักการ
และเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ดังนี้ 
  หลักการ 
  ให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  เหตุผล 
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๐ (๑๐) มาตรา ๒๔๖ มาตรา 
๒๔๗ และมาตรา ๒๖๗ บัญญัติให้ มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อกําหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา การพ้น
จากตําแหน่ง หน้าที่และอํานาจ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ความเห็น และเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องที่จะใช้ประกอบการพิจารณา 
และดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย โดยการดําเนินการดังกล่าวมีความจําเป็น 
ต้องมีการกระทบหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลบางประการ และเป็นไปเท่าที่จําเป็น 
ต่อการปฏิบัติหน้าที่  ประกอบกับเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากลเ ก่ียวกับกระบวนการ 
ได้มาซึ่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ต้องมาจากความหลากหลายของภาคส่วนที่เก่ียวข้อง  
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. .... มีเนื้อหารวม จํานวน ๖๗ มาตรา สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
  ๑. วันใช้บังคับกฎหมาย 
  กําหนดให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒) 
 

บทสรุปสําหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
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  ๒. บทยกเลิกกฎหมาย 
  กําหนดให้ยกเลิกกฎหมาย จํานวน ๓ ฉบับ ดังนี้ 
  (๑) พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  (๒) พระราชบัญญัติเคร่ืองแบบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  (๓) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ เร่ือง มาตรการแก้ไข
ปัญหาความต่อเนื่องของผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๕ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ร่างมาตรา ๓) 
  ๓. บทนิยาม 
  กําหนดบทนิยามศัพท์ของคําว่า “สิทธิมนุษยชน” “คณะกรรมการ” “กรรมการ” 
“สํานักงาน” “เลขาธิการ”และ “พนักงานเจ้าหน้าที่” 
(ร่างมาตรา ๔) 
  ๔. บทรักษาการตามพระราชบัญญัติ 
  กําหนดให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ (ร่างมาตรา ๗) 
  ๕. เนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติ 
  ๕.๑ กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้เก่ียวกับการแจ้ง ย่ืน หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ รวมทั้ง 
การประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ตลอดจนการกําหนดหรือมีคําสั่ง 
ในเร่ืองใด ๆ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือของเลขาธิการคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ร่างมาตรา ๕) 
  ๕.๒ กําหนดให้ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องให้
ความร่วมมือและความช่วยเหลือองค์กรอิสระทุกองค์กร ในกรณีที่เห็นว่ามีผู้กระทําการอันไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายแต่อยู่ในหน้าที่และอํานาจขององค์กรอิสระอื่น ให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งองค์กร
อิสระที่เก่ียวข้องเพื่อดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไปโดยไม่ชักช้า สําหรับในกรณีที่เห็นว่า 
การดําเนินการเรื่องใดที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการอาจเข้าลักษณะเป็นการกระทํา 
ที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจขององค์กรอิสระอื่นด้วย ให้คณะกรรมการปรึกษาหารือร่วมกับองค์กร
อิสระอื่นที่เก่ียวข้องเพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงานร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ําซ้อนกัน (ร่างมาตรา ๖) 
  ๕.๓ หมวด ๑ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
   ๕.๓.๑ กําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประกอบด้วยกรรมการจํานวน ๗ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา  
จากผู้เป็นกลางทางการเมือง และมีความรู้และประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ของประชาชนเป็นที่ประจักษ์ในด้านต่าง ๆ จํานวน ๕ ด้าน อย่างน้อยด้านละ ๑ คนแต่จะเกิน 
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ด้านละ ๒ คนไม่ได้ ได้แก่ ด้านสิทธิมนุษยชนต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ด้านการสอน
หรือทํางานวิจัยเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนในระดับอุดมศึกษามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี  
ด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่จะยังประโยชน์ 
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ด้านการบริหารงานภาครัฐที่ เ ก่ียวกับการส่งเสริม 
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี และด้านปรัชญา วัฒนธรรม ประเพณี 
และวิถีชีวิตของไทยเป็นที่ประจักษ์ที่จะยังประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี (ร่างมาตรา ๘) 
   ๕.๓.๒ กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (ร่างมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐) 
   ๕.๓.๓ กําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับ 
การแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วยกรรมการสรรหา รวมจํานวน ๑๑ คน 
โดยมีประธานศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นําฝ่ายค้าน 
ในสภาผู้แทนราษฎร และประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และกรรมการ
ประเภทผู้แทนองค์กรต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้ รวมทั้งกําหนดให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นเลขานุการ
ของคณะกรรมการสรรหา และให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการ 
ของคณะกรรมการสรรหา ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการแต่งตั้ง 
กรรมการสรรหาประเภทผู้แทนองค์กรต่าง ๆ ดังกล่าว (ร่างมาตรา ๑๑) 
   ๕.๓.๔ กําหนดให้กรรมการสรรหาประเภทผู้แทนองค์กรต่าง ๆ ตามมาตรา 
๑๑ (๔) (๕) และ (๖) อยู่ในวาระการดํารงตําแหน่งจนถึงวันก่อนวันที่มีกรณีที่ต้องสรรหากรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติใหม่ แต่ไม่รวมถึงการสรรหาใหม่หรือการสรรหาเพิ่มเติมตามมาตรา ๑๓ 
วรรคหก มาตรา ๑๔ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๑๕ และกําหนดให้กรรมการสรรหา
ดังกล่าวพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม รวมทั้ง
กําหนดห้ามมิให้กรรมการสรรหาประเภทผู้แทนองค์กรต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นกรรมการสรรหา 
ในคณะกรรมการสรรหาสําหรับศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระอื่นในขณะเดียวกัน 
   ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการสรรหาว่างลง ให้ดําเนินการเลือกกรรมการ 
สรรหาแทนโดยเร็ว ในระหว่างที่ยังไม่ได้กรรมการสรรหาใหม่ ถ้ายังมีกรรมการสรรหาตั้งแต่ ๕ คน
ขึ้นไป ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 
   นอกจากนี้ยังกําหนดให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหา 
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา (ร่างมาตรา ๑๒) 
   ๕ .๓ .๕  กําหนดให้ ในการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ให้คณะกรรมการสรรหาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง โดยอย่างน้อย
การสรรหาต้องมีกระบวนการสรุปสาระสําคัญได้ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปถึงกระบวนการสรรหา 
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   (๒) การสรรหาให้กระทําโดยการประกาศรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคล
ซึ่งมีความเหมาะสมทั่วไปเพื่อเข้ารับการสรรหาซึ่งต้องกระทําโดยเปิดเผย โดยในการเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการสรรหาจะต้องได้รับความยินยอมของบุคคลนั้นด้วย และให้มีการประกาศรายชื่อ
บุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป เพื่อ รับฟังข้อมูลเ ก่ียวกับ 
ความเหมาะสมของผู้เข้ารับการสรรหาดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาในการสรรหาด้วย 
   (๓) ในการสรรหาให้คัดสรรให้ได้บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม มีทัศนคติที่เหมาะสม
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลสําเร็จ รวมตลอดทั้งคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของทั้งหญิงและชาย  
และให้คณะกรรมการสรรหาส่งข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาคัดสรรไปยังวุฒิสภาเพื่อประกอบ 
การพิจารณาด้วย 
   รวมทั้งกําหนดให้ในการสรรหาต้องใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผยและให้
กรรมการแต่ละคนบันทึกเหตุผลในการเลือกไว้ด้วย นอกจากนี้ ผู้ที่จะได้รับการสรรหาต้องได้รับ
คะแนนเสียงถึงสองในสามของจํานวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของคณะกรรมการสรรหา (ร่างมาตรา ๑๓) 
   ๕.๓.๖ กําหนดให้ผู้ได้รับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหา
รายใด ให้ดําเนินการสรรหาบุคคลใหม่แทนผู้นั้น แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป 
โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาในคร้ังนี้จะเข้ารับการสรรหาในคร้ังใหม่นี้ไม่ได้ 
   เม่ือมีผู้ ได้ รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว หากเป็นกรณีที่ประธาน
กรรมการพ้นจากตําแหน่งด้วย ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบประชุมร่วมกับกรรมการซึ่งยังดํารงตําแหน่งอยู่ 
ถ้ามี เพื่อเลือกกันเองให้คนหน่ึงเป็นประธานกรรมการแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ  
ในกรณีที่ผู้ซึ่งวุฒิสภาให้ความเห็นชอบยังได้ไม่ครบจํานวนที่ต้องสรรหา แต่เม่ือรวมกับกรรมการ 
ซึ่งยังดํารงตําแหน่งอยู่ ถ้ามี มีจํานวนถึง ๕ คน ก็ให้ดําเนินการประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการได้ 
และเม่ือโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจ
ต่อไปพลางก่อนได้ โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่  
และให้ดําเนินการสรรหาเพิ่มเติมให้ครบตามจํานวนที่ต้องสรรหาต่อไปโดยเร็ว 
   รวมทั้งกําหนดให้ประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการ และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ (ร่างมาตรา ๑๔) 
   ๕.๓.๗ กําหนดให้ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยที่ยังมิได้พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๑๐ (๒๐) (๒๑) หรือ (๒๒)  
หรือยังประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๑๐ (๒๓) อยู่ ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบ
วิชาชีพดังกล่าวแล้ว ต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลาที่ประธานวุฒิสภากําหนด ซึ่งต้องเป็นเวลา
ก่อนที่จะนําความกราบบังคับทูลเพื่อทรงแต่งตั้งกรรมการ ในกรณีที่ไม่ได้แสดงหลักฐานภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ และให้ดําเนินการสรรหาใหม่ (ร่างมาตรา ๑๕) 



 
 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... 
(คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เป็นผูเ้สนอ) 

 

จ

   ๕.๓.๘ กําหนดให้ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม
ของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการสรรหา ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย 
คําวินิจฉัยดังกล่าวให้เป็นที่สุด รวมทั้งกําหนดให้ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของกรรมการสรรหา ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัยด้วย
โดยอนุโลม แต่กรรมการสรรหาที่ถูกกล่าวหาว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจะอยู่ใน 
ที่ประชุมในขณะพิจารณาและวินิจฉัยมิได้ (ร่างมาตรา ๑๖) 
   ๕.๓.๙ กําหนดให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาได้รับ 
เบ้ียประชุมและค่าตอบแทนอื่นตามที่ประธานวุฒิสภากําหนด แต่สําหรับเบ้ียประชุมให้กําหนดให้
ได้รับเป็นรายคร้ังที่มาประชุมในอัตราไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของประธานกรรมการหรือกรรมการใน ก.ร. 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา ได้รับในแต่ละเดือน แล้วแต่กรณี (ร่างมาตรา ๑๗) 
   ๕ .๓ .๑๐ กําหนดให้การนําคดีอันเก่ียวเน่ืองกับการได้มา คุณสมบัติ 
ลักษณะต้องห้าม หรือการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการสรรหาไปสู่ศาลปกครอง ไม่เป็นเหตุให้ทุเลา
การปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหา และมิให้นําบทบัญญัติว่าด้วยมาตรการหรือ
วิธีการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใช้บังคับ 
(ร่างมาตรา ๑๘) 
   ๕.๓.๑๑ กําหนดให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการดํารง
ตําแหน่ง ๗ ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว รวมทั้ง
กําหนดให้กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ
ใหม่แทน (ร่างมาตรา ๑๙) 
   ๕.๓.๑๒ กําหนดให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ้นจากตําแหน่ง
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ เม่ือ (๑) ตาย (๒) ลาออก (๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ 
หรือมาตรา ๙ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ และ (๔) พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๔๐ 
วรรคสาม กล่าวคือ กรณีจัดทํารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ
ประจําปีไม่แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา รวมทั้งกําหนดให้เม่ือประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่ง
กรรมการ ให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการด้วย นอกจากนี้ ในกรณีที่มีปัญหาว่ากรรมการผู้ใดพ้นจาก
ตําแหน่งตาม (๒) หรือ (๓) ดังกล่าวหรือไม่ ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหา 
เป็นผู้วินิจฉัย และให้คําวินิจฉัยดังกล่าวเป็นที่สุด 
   ในระหว่างที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ และยังไม่มีการแต่งตั้ง
กรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่ถ้ามีกรรมการ
เหลืออยู่ไม่ถึง ๔ คน ให้กระทําได้แต่เฉพาะการที่จําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
   รวมทั้ ง กําหนดให้ในกรณีที่กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  
ให้ดําเนินการสรรหากรรมการใหม่ภายใน ๑๕๐ วันก่อนวันที่กรรมการครบวาระ แต่ถ้ากรรมการ 
พ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้ดําเนินการสรรหากรรมการ
ภายใน ๑๕๐ วันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง (ร่างมาตรา ๒๐) 
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   ๕.๓.๑๓ กําหนดให้เม่ือมีผู้ร้องขอโดยมีหลักฐานตามสมควรว่ากรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้ใดพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๒๐ (๒) หรือ (๓) ให้เลขาธิการวุฒิสภา 
เสนอเรื่องต่อประธานกรรมการสรรหาภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ได้ รับการร้องขอ และให้
คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว (ร่างมาตรา ๒๑) 
   ๕.๓.๑๔ กําหนดให้ในกรณีที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องหยุด
ปฏิบัติหน้าที่เพราะถูกกล่าวหาและศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมืองประทับรับฟ้อง และมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง ให้ประธานศาลฎีกาและประธาน
ศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับ
กรรมการ ทําหน้าที่เป็นกรรมการเป็นการชั่วคราวให้ครบ ๗ คน (ร่างมาตรา ๒๒) 
   ๕ .๓ .๑๕  กําหนดเป็นหลักการใ ห้การประชุมของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่กรรมการคนใดไม่อาจมาประชุมได้ ให้จดแจ้งเหตุนั้นไว้ใน
รายงานการประชุม รวมทั้งกําหนดให้การลงมติในการประชุมให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก  
โดยประธานในที่ประชุมและกรรมการที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติโดยจะงดออกเสียง
มิได้ นอกจากนี้ยังกําหนดให้การไม่เข้าประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
เฉพาะในกรณีมีการพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๒๖ (๒) กล่าวคือ การจัดทํารายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ หรือ (๔) กล่าวคือ การชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริง 
ที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
โดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ให้ถือว่าเป็นการจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะลาออกจากตําแหน่งก่อนมีการลงมติ (ร่างมาตรา ๒๓) 
   ๕.๓.๑๖ กําหนดให้ในระหว่างการดํารงตําแหน่ง กรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติต้องไม่รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย นิติบุคคล 
ตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหรือกิจการหรือจดทะเบียนสาขาอยู่ในหรือนอก
ราชอาณาจักร นิติบุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรโดยมีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยมีทุน 
หรือเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ ๔๙ หรือองค์การหรือนิติบุคคลที่มีรายได้หลักจากทุนหรือเงินอุดหนุน
จากต่างประเทศ เว้นแต่กรณีที่กรรมการได้รับเชิญจากองค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงาน 
ของรัฐต่างประเทศให้ไปประชุมหรือสัมมนาในต่างประเทศโดยผู้เชิญเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ทั้งนี้ 
เม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว (ร่างมาตรา ๒๔) 
   ๕.๓.๑๗ กําหนดให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องปฏิบัติหน้าที่ 
เต็มเวลา และการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อํานาจของคณะกรรมการต้องเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม 
กล้าหาญ และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรม อีกทั้งต้องคํานึงถึงความผาสุกของประชาชนชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ของชาติเป็นสําคัญ รวมทั้งต้องคํานึงถึงวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามและบริบทของสังคมไทย 
 



 
 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... 
(คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เป็นผูเ้สนอ) 

 

ช

เป็นสําคัญด้วย นอกจากนี้ในระหว่างการดํารงตําแหน่ง กรรมการจะเข้ารับการศึกษาหรืออบรม 
ในหลักสูตรหรือโครงการใด ๆ มิได้ เว้นแต่ที่คณะกรรมการเป็นผู้จัดขึ้นโดยเฉพาะสําหรับกรรมการ 
(ร่างมาตรา ๒๕) 
   ๕ .๓ .๑๘ กําหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีหน้าที่ 
และอํานาจเช่นเดียวกันกับที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
มาตรา ๒๔๗ (๑) ถึง (๕) (ร่างมาตรา ๒๖) 
   ๕ .๓ .๑๙ กําหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีหน้าที่ 
และอํานาจเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๖ สรุปสาระสําคัญได้ดังตอ่ไปนี้ 
   (๑ )  ส่ ง เส ริม  สนับสนุน  และร่ วมมือแก่ บุคคล  หน่วยงานของ รัฐ  
และภาคเอกชนในการศึกษา วิจัย และเผยแพร่ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน  
รวมตลอดทั้งในการให้ความช่วยเหลือหรือเยียวยาแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
   (๒) ส่งเสริมและเผยแพร่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปตระหนักถึง
สิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคลท่ีทัดเทียมกัน และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่นซึ่งอาจ
แตกต่างกันในทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และศาสนา 
   (๓) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
องค์กรเอกชน และองค์การระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน 
   (๔) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการที่ประเทศไทยจะเข้าเป็น
ภาคี หรือการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(ร่างมาตรา ๒๗) 
   ๕ .๓ .๒๐ กําหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีหน้าที่
รับผิดชอบร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน เว้นแต่ที่มีบทบัญญัติหรือที่คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการแต่ละคนกระทําได้  
แต่ในการใช้อํานาจนั้นจะต้องมีการปรึกษาหารือร่วมกันด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการ 
จะมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงเบ้ืองต้น 
แทนคณะกรรมการก็ได้ (ร่างมาตรา ๒๘) 
   ๕.๓.๒๑ กําหนดให้ในกรณีที่จําเป็นต้องได้ข้อมูลหรือมีการศึกษาเร่ืองใด 
คณะกรรมการจะขอให้สํานักงานจ้างบุคคลหรือสถาบันซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญดําเนินการ 
ในเร่ืองนั้นได้ตามที่จําเป็น หรือในกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ดังกลา่วแทนก็ได้ โดยต้องคํานึงถึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพท่ีจะเกิดขึ้น (ร่างมาตรา ๒๙) 
   ๕.๓.๒๒ กําหนดให้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ ให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าพนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญา (ร่างมาตรา ๓๐) 
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   ๕.๓.๒๓ กําหนดให้เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น 
ของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และให้ได้รับเบ้ียประชุม
เป็นรายคร้ังเท่ากับกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ รวมทั้งกําหนดให้
กรรมการได้รับเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด ซึ่งต้อง 
ไม่น้อยกว่าเงินประจําตําแหน่งของประธานกรรมการหรือกรรมการ แล้วแต่กรณี (ร่างมาตรา ๓๑) 
   ๕.๓.๒๔ กําหนดให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งดํารงตําแหน่ง 
ไม่น้อยกว่า ๑ ปีมีสิทธิได้รับบําเหน็จตอบแทนเป็นเงินซึ่งจ่ายครั้งเดียวเมื่อพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุ
อย่างใดอย่างหน่ึง คือ ครบวาระ ตาย ลาออก หรือมีอายุครบ ๗๐ ปี รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการคํานวณบําเหน็จตอบแทนดังกล่าว นอกจากนี้ยังกําหนดให้สิทธิในบําเหน็จตอบแทน
เป็นสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไม่ได้ เว้นแต่กรณีตามที่กําหนดไว้ในมาตรานี้ (ร่างมาตรา ๓๒) 
  ๕.๔ หมวด ๒ การดําเนินการตามหน้าที่ของคณะกรรมการ 
   ๕ .๔ .๑ กําหนดให้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดําเนินการโดยมุ่งหมายที่จะส่งเสริม 
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ และให้เฝ้าระวังและติดตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศอย่างต่อเนื่อง (ร่างมาตรา ๓๓) 
   ๕.๔.๒ กําหนดให้เม่ือความปรากฏต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ไม่ว่าโดยทางใด ไม่ว่าจะมีผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียนหรือไม่ก็ตามว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น  
ให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและทําความจริงให้ปรากฏ 
โดยไม่ล่าช้า และต้องศึกษาและวิเคราะห์ให้ทราบถึงสาเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งเน้น
ที่จะแก้ไขปัญหาและป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเร่ืองนั้นหรือลักษณะเดียวกันนั้น 
ขึ้นอีก ทั้งนี้ ในการดําเนินการดังกล่าว ถ้าเป็นกรณีที่มีผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน เม่ือผลการพิจารณา 
เป็นประการใด ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียนทราบด้วย นอกจากนี้ ยังกําหนดให้
บุคคลใดที่ได้ รับความเสียหายหรือพบเห็นว่ามีการกระทําอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
ย่อมมีสิทธิแจ้งหรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
(ร่างมาตรา ๓๔) 
   ๕.๔.๓ กําหนดให้ในการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงตามมาตรา 
๓๔ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจดําเนินการโดยประการใด ๆ ซึ่งต้องไม่สร้างขั้นตอน
หรือเป็นภาระแก่บุคคลหรือหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องมากเกินจําเป็น และต้องเปิดโอกาสให้ 
ผู้ร้องเรียนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบคําชี้แจงของตน
ได้ตามสมควร และเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการดังกล่าว ให้คณะกรรมการมีอํานาจดังต่อไปนี้  
ซึ่งต้องกระทําเท่าที่จําเป็น 
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   (๑) ขอให้หน่วยงานของรัฐ ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงาน
ดังกล่าว หรือบุคคลใด มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน หรือมาให้
ถ้อยคํา หรือส่งวัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด ในกรณีที่หน่วยงานหรือบุคคลใดไม่ดําเนินการตามที่
คณะกรรมการร้องขอ คณะกรรมการจะออกคําสั่งให้หน่วยงานหรือบุคคลนั้นดําเนินการดังกล่าวก็ได้ 
   (๒) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือ
รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่เคหสถานหรือสถานที่ที่จะเข้าไปนั้นมิได้อยู่
ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ยินยอม ให้เข้าไปได้เม่ือมี
หมายของศาล 
   (๓) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย ค่าเบ้ียเลี้ยง  
และค่าเดินทางของบุคคลซึ่งมาให้ความเห็นหรือถ้อยคํา และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 
   พร้อมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการในเร่ืองต่าง ๆ 
ดังกล่าว (ร่างมาตรา ๓๕) 
   ๕.๔.๔ กําหนดให้ในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบ
แล้วเห็นว่า การละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีใดเป็นเร่ืองเฉพาะตัวเป็นรายกรณี ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนท่ีเ ก่ียวข้องเพื่อแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าวตามหน้าที่และอํานาจ 
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ 
หรือเอกชนที่เก่ียวข้องไม่อาจดําเนินการได้เนื่องจากไม่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนนั้น หรือเป็นการร้องเรียนโดยใช้สิทธิไม่สุจริต หรือได้มีการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว 
หรือมีเหตุจําเป็นอื่นใด ให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว รวมทั้ง
กําหนดให้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เก่ียวข้องมิได้ดําเนินการข้างต้นภายในระยะเวลา 
ที่กําหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้คณะกรรมการจัดทํารายงานเสนอคณะรัฐมนตรี (ร่างมาตรา ๓๖) 
   ๕ .๔ .๕  กํ าหนด ให้ ใ นกรณี ที่ ก า รละ เ มิ ดสิ ท ธิ มนุ ษยชน เ ร่ื อ ง ใ ด 
เป็นความผิดอาญา และผู้ เสียหายไม่อยู่ในฐานะที่จะร้องทุกข์หรือกล่าวโทษด้วยตนเองได้  
ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจร้องทุกข์ 
หรือกล่าวโทษได้ (ร่างมาตรา ๓๗) 
   ๕.๔.๖ กําหนดให้ในกรณีที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้ใดพบเห็น 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนและจําเป็นต้องดําเนินการโดยเร่งด่วน ซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะเป็น
ภยันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่มีทางเยียวยาได้ 
ในภายหลัง กรรมการผู้นั้นอาจแจ้งให้หน่วยงานของรัฐให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ ได้ รับ 
ความเสียหายตามหน้าที่และอํานาจของหน่วยงานน้ันได้ แล้วแจ้งให้คณะกรรมการทราบ  
ในกรณีจําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้กรรมการผู้นั้นอาจสั่งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ 
ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ความช่วยเหลือตามที่เห็นสมควรได้ (ร่างมาตรา ๓๘) 
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   ๕.๔.๗ กําหนดห้ามมิให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับเร่ือง 
ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า มีลักษณะดังต่อไปนี้ ไว้พิจารณา กล่าวเฉพาะในส่วนที่สําคัญ 
ได้ดังนี้ 
   (๑) เร่ืองที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือเร่ืองที่ศาลมีคําพิพากษา 
คําสั่ง หรือคําวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว เว้นแต่เป็นการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการเสนอแนะให้มี 
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคําสั่ง ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
   (๒) เร่ืองที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ 
   (๓) เร่ืองที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจขององค์กรอิสระอื่น หรือที่องค์กรอิสระอื่น 
รับไว้ดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจขององค์กรอิสระน้ันแล้ว แต่ไม่ตัดอํานาจในการที่จะขอ
รับทราบผลการพิจารณาขององค์กรอิสระที่รับเร่ืองไว้ดําเนินการ 
   (๔) เป็นการร้องเรียนโดยใช้สิทธิไม่สุจริตและการพิจารณาจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม 
   รวมทั้งกําหนดให้ในกรณีที่ความปรากฏในภายหลังว่าเป็นเร่ืองที่มีลักษณะ
ดังกล่าว ให้คณะกรรมการสั่งยุติเร่ือง (ร่างมาตรา ๓๙) 
   ๕.๔.๘ กําหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดทํารายงานผล
การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศประจําปีให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแต่
วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
เป็นการทั่วไป ทั้งนี้ คณะกรรมการหรือผู้แทนอาจมาแถลงต่อรัฐสภาด้วยก็ได้ ในกรณีที่
คณะกรรมการจัดทํารายงานไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว จะขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน 
๑๘๐ วันก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้รัฐสภาทราบ ในกรณีที่ยังไม่สามารถเสนอรายงานดังกล่าวต่อรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรีได้ภายในกําหนดเวลาที่ขยายโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้คณะกรรมการพ้นจาก
ตําแหน่งทั้งคณะ 
   สําหรับในกรณีที่มีสถานการณ์อันกระทบหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เกิดขึ้นอย่างรุนแรง ให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบแล้วจัดทํารายงานในเร่ืองนั้นขึ้น 
เป็นการเฉพาะ เพื่อรายงานให้รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป (ร่างมาตรา ๔๐) 
   ๕.๔ .๙ กําหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดให้มีแผน 
การดําเนินการตามมาตรา ๔๐ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่แต่ละกรณีเป็นไปโดยไม่ชักช้า และแล้วเสร็จ 
ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ (ร่างมาตรา ๔๑) 
   ๕.๔.๑๐ กําหนดให้ในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า
การแก้ไขปัญหาหรือการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องใดหรือลักษณะใด 
ขึ้นอีก จําเป็นต้องมีการกําหนดมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
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รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคําสั่งใด ให้คณะกรรมการจัดทํา
ข้อเสนอแนะเสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อดําเนินการตามหน้าที่
และอํานาจต่อไป (ร่างมาตรา ๔๒) 
   ๕ .๔ .๑๑ กําหนดให้ในกรณีที่ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องได้รับรายงานหรือข้อเสนอแนะตามมาตรา ๓๖ วรรคสี่ มาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๒ แล้ว 
ให้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีใดไม่อาจดําเนินการได้หรือต้องใช้เวลา
ในการดําเนินการให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่
เห็นสมควร คณะกรรมการอาจเผยแพร่รายงานหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหรือผล 
การดําเนินการของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เก่ียวข้องให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไปได้ (ร่างมาตรา ๔๓) 
   ๕.๔.๑๒ เม่ือความปรากฏแก่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่า 
มีการรายงานสถานการณ์เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 
คณะกรรมการต้องตรวจสอบและชี้แจงหรือจัดทํารายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องของสถานการณ์นั้น
โดยไม่ชักช้าเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป และให้สรุปไว้ในรายงานตามมาตรา ๔๐ 
วรรคหน่ึง ด้วย (ร่างมาตรา ๔๔) 
   ๕ .๔ .๑๓  กํ าหนดให้ภายใน  ๑๘๐  วันนับแต่วันสิ้น ปีงบประมาณ  
ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
โดยอย่างน้อยให้คณะกรรมการสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดําเนินการด้วย  
และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป (ร่างมาตรา ๔๕) 
   ๕.๔.๑๔ กําหนดห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยข้อมูลอันทําให้สามารถระบุตัวตน 
ของผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่ได้มาเน่ืองจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่และอํานาจหรือ 
ตามกฎหมายหรือตามคําสั่งศาล สําหรับผู้จัดทําและเผยแพร่รายงานตามหมวดน้ี หากได้กระทํา 
โดยสุจริต ผู้นั้นไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา ทางปกครอง หรือทางวินัย (ร่างมาตรา ๔๖) 
  ๕.๕ หมวด ๓ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
   ๕.๕.๑ กําหนดให้ มีสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
เป็นส่วนราชการและมีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการ (ร่างมาตรา ๔๗) 
   ๕.๕.๒ กําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่
และอํานาจ สรุปสาระสําคัญ กล่าวคือ รับผิดชอบงานธุรการและดําเนินการเพื่อให้คณะกรรมการ
บรรลุภารกิจและหน้าที่ รวมทั้ งอํานวยความสะดวก  ช่วยเหลือ  ส่งเสริม และสนับสนุน  
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและกรรมการ รวมถึงศึกษา รวบรวม วิ เคราะห์ข้อมูล  
และสนับสนุนให้มีการวิจัยเก่ียวกับงานของคณะกรรมการ และประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรอื่นใดในด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายกําหนด 
หรือที่คณะกรรมการมอบหมาย (ร่างมาตรา ๔๘) 
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   ๕ .๕ .๓  กําหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีอํานาจ 
ออกระเบียบหรือประกาศในการกํากับดูแลสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ในเร่ืองต่าง ๆ สรุปสาระสําคัญ กล่าวคือ การแบ่งส่วนราชการภายในของสํานักงาน การกําหนด
ตําแหน่ง อัตราเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษ ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น รวมถึงการบริหารงาน
บุคคล และการจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ
สํานักงาน การบริหารจัดการเงินและทรัพย์สิน การงบประมาณ และการพัสดุของสํานักงาน  
การกําหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ การกําหนดเคร่ืองแบบของกรรมการ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของ
สํานักงาน การจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมการ 
รวมทั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจําประธานกรรมการและกรรมการ ตลอดจนการอื่นใด
อันจําเป็นต่อการกํากับหรือควบคุมการดําเนินงานของสํานักงานหรือการบังคับบัญชาเลขาธิการ 
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสํานักงาน (ร่างมาตรา ๔๙) 
   ๕.๕.๔ กําหนดให้ข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ และกําหนดให้ข้าราชการสํานักงานเป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ รวมทั้งกําหนดให้การใดอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลท่ีมิได้กําหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
มาใช้บังคับกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการสํานักงานโดยอนุโลม สําหรับการจ่ายเงินเดือน 
และเงินประจําตําแหน่งให้แก่ข้าราชการสํานักงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  
(ร่างมาตรา ๕๐) 
   ๕ .๕ .๕ กําหนดให้ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามมาตรา ๕๐  
วรรคสาม กล่าวคือ ในการนํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับกับ 
การบริหารงานบุคคลนั้น ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทําหน้าที่เป็น ก.พ. และมีอํานาจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการข้าราชการสํานักงานได้ รวมทั้ง
กําหนดให้คณะอนุกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งทําหน้าที่เช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการสามัญประจํา
กระทรวง ทั้งนี้ โดยให้คณะกรรมการในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล และคณะอนุกรรมการ 
ที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าว มีสิทธิได้รับค่าเบ้ียประชุมเช่นเดียวกับ ก.พ. หรือ อ.ก.พ. แล้วแต่กรณี  
(ร่างมาตรา ๕๑) 
   ๕.๕.๖ กําหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกข้อกําหนด 
ทางจริยธรรมข้ึนใช้บังคับแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสํานักงาน ทั้งนี้ โดยต้อง
ระบุด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษอย่างใด (ร่างมาตรา ๕๒) 
   ๕ .๕ .๗ กําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
มีเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคนหนึ่ ง เ ป็นผู้ บัง คับบัญชาข้าราชการ  
พนักงานราชการ และลูกจ้างของสํานักงาน และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงาน ขึ้นตรงต่อ 
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คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการจะกําหนดให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการก็ได้ นอกจากนี้ยังกําหนดให้เลขาธิการทําหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ  
(ร่างมาตรา ๕๓) 
   ๕.๕.๘ กําหนดผู้มีอํานาจเป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในตําแหน่งเลขาธิการ ตําแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง และตําแหน่งอื่น (ร่างมาตรา ๕๔) 
   ๕ .๕ .๙ กําหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เป็นผู้แทนของสํานักงานในกิจการที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอก โดยจะมอบอํานาจให้บุคคลใด
ปฏิบัติราชการแทนก็ได้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้ ถ้าเป็นกิจการสําคัญตามที่
กําหนดไว้ ให้เลขาธิการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน (ร่างมาตรา ๕๕) 
   ๕.๕.๑๐ กําหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนองบประมาณ
รายจ่ายเพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนของคณะกรรมการและสํานักงานไว้ในร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี  
โดยให้คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามมาตรา ๕๘ 
วรรคสอง ประกอบด้วย และในการเสนองบประมาณรายจ่ายดังกล่าวนั้น ให้คณะกรรมการแจ้งให้
คณะรัฐมนตรีทราบถึงรายได้และทรัพย์สินที่มีอยู่ด้วย ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่างบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรให้ไม่เพียงพอ ให้เสนอคําขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการพิจารณา
งบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรได้โดยตรง (ร่างมาตรา ๕๖) 
   ๕.๕.๑๑ กําหนดให้เม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมตามมาตรา ๕๖ ใช้บังคับแล้ว ให้สํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีเพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป สําหรับการเบิกงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร ให้สํานักงานส่งข้อมูลคําขอเบิกงบประมาณต่อกรมบัญชีกลาง โดยให้ระบุจํานวนเงินที่
จะต้องใช้ในแต่ละงวด งวดละ ๓ เดือน และให้กรมบัญชีกลางสั่งจ่ายเงินให้แก่สํานักงานภายใน  
๓ วันก่อนวันขึ้นงวดใหม่ แต่ในกรณีที่สํานักงานมีความจําเป็นต้องใช้เงินมากกว่าที่ได้แจ้งไว้ในงวดใด 
ให้กรมบัญชีกลางจ่ายให้ตามที่สํานักงานร้องขอ (ร่างมาตรา ๕๗) 
   ๕.๕.๑๒ กําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดทํา
งบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการส่งผู้สอบบัญชีภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี รวมทั้ง
กําหนดให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของสํานักงาน แล้วทํารายงานเสนอผล 
การสอบบัญชีต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี โดยไม่ชักช้า (ร่างมาตรา ๕๘) 
  ๕.๖ หมวด ๔ บทกําหนดโทษ 
   กํ าหนดบทกําหนดโทษทางอาญาแก่ผู้ ที่ ไ ม่ป ฏิ บัติตามคําสั่ งของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามมาตรา ๓๕ (๑) หรือมาตรา ๔๐ วรรคสี่ โดยไม่มีเหตุ 
อันสมควร หรือฝ่าฝืนมาตรา ๔๖ (ร่างมาตรา ๕๙) 
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  ๕.๗ บทเฉพาะกาล 
   ๕.๗.๑ กําหนดให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ใช้บังคับพ้นจากตําแหน่งนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ แต่ให้ยังคง
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ (ร่างมาตรา ๖๐) 
   ๕.๗.๒ กําหนดให้ในวาระเริ่มแรก การดําเนินการเก่ียวกับการสรรหา 
ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ นอกจากต้องดําเนินการตามหมวด ๑ แล้ว  
ให้เป็นไปตามกระบวนการและกําหนดเวลาตามที่กําหนดไว้ในมาตรานี้ด้วย (ร่างมาตรา ๖๑) 
   ๕.๗.๓ กําหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งดํารง
ตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ยังคงเป็นเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ (ร่างมาตรา ๖๒) 
   ๕ .๗ .๔ กําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นสํานักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ รวมทั้งกําหนดให้บรรดาสิทธิ 
หน้าที่ และความผูกพันใด ๆ ที่สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีอยู่กับบุคคลใด ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้โอนมาเป็นของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ (ร่างมาตรา ๖๓) 
   ๕ .๗ .๕  กําหนดให้ โอนบรรดางบประมาณ  ทรัพย์สิน  ข้าราชการ  
พนักงานราชการ และลูกจ้างของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ .ศ . ๒๕๔๒ มาเป็นของสํานักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และให้ถือว่าสิทธิและประโยชน์
อื่นใดซึ่งข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างดังกล่าวได้รับตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นสิทธิและประโยชน์อื่นใดที่ได้รับต่อไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เว้นแต่จะมีระเบียบที่ออกตามมาตรา ๔๙ (๒) กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
   รวมทั้งกําหนดให้พระราชบัญญัติเคร่ืองแบบกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป จนกว่าจะมีระเบียบตามมาตรา ๔๙ (๗) ใช้บังคับ 
(ร่างมาตรา ๖๔) 
   ๕.๗.๖ กําหนดให้ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจํา
ตําแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามมาตรา ๓๑  
ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่น
เช่นเดียวกับประธานกรรมการหรือกรรมการในองค์กรอิสระอื่น แล้วแต่กรณี (ร่างมาตรา ๖๕) 
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   ๕.๗.๗ กําหนดให้บรรดาระเบียบ ประกาศ และคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ (ร่างมาตรา ๖๖) 
   ๕.๗.๘ กําหนดให้บรรดาการดําเนินการใด ๆ ตามหน้าที่และอํานาจของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งดําเนินการก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ถ้าการนั้นอยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ
สิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ  ตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญนี้  ให้ถื อว่ าการนั้ น 
เป็นการดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ส่วนการดําเนินการต่อไปให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ (ร่างมาตรา ๖๗) 
 
  ๖. สรุปผลการวิเคราะห์ความจําเป็น และผลกระทบในการตรากฎหมาย 
  ๖.๑ สรุปความจําเป็นในการตรากฎหมาย 

โดยที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๐ (๑๐) มาตรา ๒๔๖  
มาตรา ๒๔๗ และมาตรา ๒๖๗ บัญญัติให้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อกําหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา  
การพ้นจากตําแหน่ง หน้าที่และอํานาจ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ความเห็น และเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องที่จะใช้ประกอบ 
การพิจารณาและดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย โดยการดําเนินการดังกล่าวมีความจําเป็น 
ต้องมีการกระทบหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลบางประการ และเป็นไปเท่าที่จําเป็น 
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบกับเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากลเก่ียวกับกระบวนการได้มา 
ซึ่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ต้องมาจากความหลากหลายของภาคส่วนที่เ ก่ียวข้อง   
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

๖.๒ สรุปการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ได้ มี ก ารแสดงความ คิด เห็ นและการตั้ ง ข้ อสั ง เกตของผู้ ที่ เ ก่ี ย วข้ อ งต่ อ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....  
โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
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  มาตรา ๘   
  ความเห็นของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
        เสนอการกําหนดนิยามและขอบเขตคําว่า “เป็นกลางทางการเมือง” ไว้ให้ชัดเจน
เพื่อให้คณะกรรมการสรรหามีกรอบและแนวทางท่ีชัดเจนในการคัดสรรบุคคลที่มาทําหน้าที่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
  ความเห็นของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   อาจเป็นการกําหนดเกินกว่าขอบเขตตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๖ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องมีความรู้ 
และประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เป็นกลางทางการเมือง  
และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์” หรือไม่ (มาตรา ๖ ตามร่างเดิมที่เสนอโดยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) 
   ผลการพิจารณาของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
  ผลการพิจารณาความเห็นสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ความในมาตรา ๘   
เป็นไปตามมาตรา ๒๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเนื่องจาก
คําว่ า  “ เ ป็นกลางทางการเ มือง” เ ป็นคําที่ มีความหมายตามความหมายท่ัวไปอยู่แล้ว  
และการพิจารณาว่าผู้ใดมีคุณสมบัติดังกล่าวหรือไม่ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล 
เป็นกรณ ีๆ ไป และคณะกรรมการสรรหาสามารถกําหนดกรอบและแนวทางในการพิจารณาคัดสรร
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าวได้อยู่แล้ว  
  ผลการพิจารณาความเห็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มาตรา ๒๔๖ วรรคสี่  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้การกําหนดคุณสมบัติ 
ลักษณะต้องห้าม การสรรหา และการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ซึ่งในการกําหนดคุณสมบัติดังกล่าวตามมาตรานี้ สอดคล้องกับหลักการปารีสในเร่ืององค์ประกอบ
และหลักประกันความเป็นอิสระและความแตกต่างหลากหลายแล้ว 
   
   มาตรา ๙ 
   ความเห็นของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
   เสนอให้ควรกําหนดบทนิยามคําว่า “มีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์” ไว้ให้ชัดเจน
เพื่อให้คณะกรรมการสรรหามีกรอบและแนวทางท่ีชัดเจนในการคัดสรรบุคคลที่มาทําหน้าที่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
   ความเห็นของภาคประชาชน 
   ๑. ไม่ควรกําหนดเรื่องวุฒิการศึกษาว่าต้องจบระดับปริญญาตรี แต่ควรจะกําหนด 
ในเร่ืองความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนให้เป็นที่ประจักษ์มากกว่า 
กรณีวุฒิการศึกษา 
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   ๒ . คําว่า ผู้ มีสัญชาติไทย ไม่ควรกําหนดว่าโดยการเกิดเพราะการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนนั้น ถ้าผู้มีสัญชาติไทยดังกล่าวเข้าใจบริบทสังคมไทยก็น่าจะเพียงพอ 
   ผลการพิจารณาของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
  ผลการพิจารณาความเห็นสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
  คุณสมบัติของกรรมการสิทธิมนุษยชนตามร่างมาตรา ๙ เป็นหลักการที่บัญญัติไว้ 
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเห็นว่าคําว่า “มีความซื่อสัตย์ 
เป็นที่ประจักษ์” ไม่จําเป็นต้องนิยาม เนื่องจากเป็นคําที่คนทั่วไปเข้าใจไปในทางเดียวกัน 
และการพิจารณาว่าผู้ใดมีคุณสมบัติดังกล่าวหรือไม่ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล 
เป็นกรณี ๆ และคณะกรรมการสรรหาสามารถกําหนดกรอบและแนวทางในการพิจารณาคัดสรร
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าวได้อยู่แล้ว 
  ผลการพิจารณาความเห็นภาคประชาชน 
  ตามบทบัญญัติมาตรา ๒๑๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ได้บัญญัติบังคับว่านอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ 
ในส่วนที่ว่าด้วยองค์กรอิสระแต่ละองค์กรแล้ว ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระต้องมีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามทั่วไปด้วย ซึ่งหมายความว่าผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระต้องมีสัญชาติไทย 
โดยการเกิดอันเป็นคุณสมบัติทั่วไปด้วย จึงไม่อาจแก้ไขตามความเห็น ข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ได้ 
 
  มาตรา ๑๑ 
  ความเห็นของภาคประชาชน 
  เสนอให้ มีประชาชนในภาคประชาสั งคม ท่ีทํ า งานและ มีประสบการณ์ 
ด้านสิทธิมนุษยชนเข้ามีส่วนร่วมเป็นกรรมการสรรหา ในสัดส่วน ๑ ใน ๓ ของคณะกรรมการสรรหา 
รวมทั้งควรมีความหลากหลาย และไม่ควรมีที่มาจากตุลาการในศาลต่าง ๆ  
  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
  กลุ่มบุคคลในภาคประชาสังคม มีจํานวนมาก หากกําหนดสัดส่วนให้เป็นกรรมการ 
สรรหาอาจไม่ครอบคลุมบุคคลในกลุ่มภาคประชาสังคมทั้งหมด และสัดส่วนของคณะกรรมการ 
สรรหาที่เป็นผู้แทนจากองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนตาม (๔) และสภาวิชาชีพตาม (๕) นั้น
สามารถตรวจสอบท่ีมาและจํานวนที่แน่นอนได้เนื่องจากต้องเป็นองค์กรหรือสภาวิชาชีพที่ได้จดแจ้ง
ไว้กับสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และป้องกันมิให้มีการจัดตั้งองค์กรเอกชน 
ด้านสิทธิมนุษยชนหรือสภาวิชาชีพเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งผู้แทนเป็นกรรมการสรรหากรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเท่านั้น ความที่บัญญัติไว้จึงมีเนื้อหาเหมาะสมแล้ว     
  
 
 
 



 
 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... 
(คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เป็นผูเ้สนอ) 

 

ต

  มาตรา ๒๐ 
  ความเห็นของภาคประชาชน 
  เสนอให้ มีการกําหนดบทกําหนดโทษ ในกรณีที่ ผู้ดํ ารงตําแหน่งกรรมการ 
สิทธิมนุษยชน กระทําการใดที่ไม่เป็นกลางทางการเมือง เลือกปฏิบัติ และละเมิดสิทธิมนุษยชน  
โดยอาจจะกําหนดบทกําหนดโทษให้กรรมการสิทธิมนุษยชนผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งและให้มีการสรรหา 
กรรมการใหม่ทดแทน 
  ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ        
  เสนอให้เพิ่มความว่า “กรณีวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการที่ว่างลงนั้น 
เหลือไม่ถึงหนึ่งปี ไม่ต้องดําเนินการสรรหา” เพื่อประหยัดงบประมาณในการดําเนินการสรรหา 
เนื่องจากมีเวลาเหลือน้อยจึงอาจไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา 
  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
  ผลการพิจารณาความเห็นภาคประชาชน  ได้มีการกําหนดเร่ืองการให้กรรมการ 
พ้นจากตําแหน่งเม่ือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามไว้แล้ว ในมาตรา ๘ หรือมาตรา ๙  
และมาตรา ๑๐ โดยเฉพาะมาตรา ๘ (๑๗) 
  ผลการพิจารณาความเห็นสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่ละคนจะมีวาระการดํารง
ตําแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง จึงไม่จําเป็นต้องกําหนดกรณีตามข้อเสนอไว้ 
 
  มาตรา ๒๑ 
  ความเห็นของสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
  เห็นว่าเหตุผลในการร้องขอเพื่อถอดถอนกรรมการ อาจยังไม่สมบูรณ์เม่ือเปรียบเทียบ 
กับกฎหมายฉบับเดิม กล่าวคือ พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ไม่ได้ กําหนดให้ 
มีกระบวนการในการถอดถอนกรรมการในองค์กรอิสระ แต่กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามไว้
เข้มงวด หากกรรมการน้ันปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติและประชาชน 
หรือไม่เป็นกลางหรือมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องทางศีลธรรมจรรยาที่อาจมีผลกระทบ
หรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อการดํารงตําแหน่งหน้าที่หรือต่อการส่งเสริม 
หรือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการหรือธุรกิจใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบโดยตรง 
ก็อาจเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ ได้ หรืออาจเป็นการฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงและเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติได้ 

 
 
 



 
 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... 
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ถ

  มาตรา ๒๙   
ความเห็นของสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

  ๑. เห็นควรตัดเร่ืองผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษออกเช่นเดียวกันกับร่างมาตรา ๒๓ (๗)  
(ตามร่างที่เสนอโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) 
    ๒. กรณี ร่างมาตรา ๒๓ (๗) (ตามร่างเดิมที่เสนอโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ) เห็นว่าเป็นการให้อํานาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ (ซึ่งปรากฏอยู่ในหมวด ๖ ร่างมาตรา 
๗๑ ถึงร่างมาตรา ๗๔ ตามร่างเดิม) นั้น มีผลเป็นการให้อํานาจคณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนพิเศษเพิ่มขึ้นได้ปีละหนึ่งคนตลอดไป กรณีดังกล่าวเห็นสมควรให้มีการตัดออก 
   ๓. เห็นควรตัดออกทั้งหมวด (ตั้งแต่ร่างมาตรา ๗๑- ๗๔) เช่นเดียวกันกับร่างมาตรา 
๒๓ (๗) ร่างมาตรา ๓๑ ร่างมาตรา ๖๑ และร่างมาตรา ๖๒ (หมวด ๖ ตามร่างเดิมที่เสนอโดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)  

๔. กรณีถ้อยคําตามวรรคสอง คําว่า “เพื่อจูงใจให้เขา” แก้เป็น “เพื่อจูงใจให้ 
ผู้นั้น” (มาตรา ๕๒ ตามร่างเดิมที่เสนอโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเก่ียวกับแนวทาง 
การดําเนินงานของอนุกรรมการ)            

ความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ    
   ๑. การกําหนดเงื่อนไขในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการได้แต่เฉพาะในกรณีที่ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้นั้น เป็นการกําหนดเงื่อนไขที่จํากัดจนเกินไป และอาจสร้างอุปสรรคแก่คณะกรรมการ 
ในการที่จะตั้งคณะอนุกรรมการในการช่วยเหลือการปฏิบัติงาน จึงเห็นควรแก้ไขจากคําว่า “ในกรณี
ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้” เป็น “ในกรณีที่มีความจําเป็น” 
  ๒. เห็นควรให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอํานาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 
ซึ่งเป็นองค์กรเดี่ยว เพื่อทําหน้าที่ในการรายงานและชี้แจงข้อเท็จจริงเก่ียวกับสถานการณ์ 
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ และการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม 
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคําสั่ง เป็นไปด้วย 
ความรวดเร็ว แหลมคม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษด้วย 

 ความเห็นของภาคประชาชน  
   ๑. ควรให้มีการทํางานโดยเจ้าหน้าที่ของสํานักงาน ไม่ควรใช้รูปแบบอนุกรรมการ 
เนื่องจากอาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อน และอาจจะทํางานโดยไม่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  ๒. ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนต้องสร้างการมีส่วนร่วม 
และอาจให้มีอนุกรรมการเฉพาะดําเนินงานในแต่ละเร่ือง ในการพิจารณาตัดสินนําเสนอ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต้องเป็นมติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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ท

  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
  ผลการพิจารณาความเห็นสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
  - ร่างมาตรา ๒๙ สอดคล้องกับความเห็นของสภานิติบัญญัติแห่งชาติข้อ ๑ ข้อ ๒  
และข้อ ๓ โดยตัดความในหมวด ๖ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตามร่างเดิมที่เสนอโดยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ออกทั้งหมวด 

- ความในร่างมาตรา ๒๙ ได้แก้ไขเพิ่มเติมและไม่มีคําว่า “เพื่อจูงใจให้เขา” แล้ว 
ผลการพิจารณาความเห็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
๑. การแต่งตั้งอนุกรรมการนั้น มีการกําหนดเหมือนกันในองค์กรอิสระทุกองค์กร 

ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ โดยมีหลักคิดว่า
กรรมการในองค์กรอิสระควรต้องลงมือทํางานด้วยตนเอง หากมีความจําเป็นก็สามารถจ้าง
ผู้ เชี่ยวชาญ หรือแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อศึกษารายละเอียดปลีกย่อยได้ แต่ต้องไม่แต่งตั้ง 
ให้อนุกรรมการไปทํางานแทนกรรมการในองค์กรอิสระ ความที่บัญญัติไว้จึงสอดคล้องกับความเห็น
ที่เสนอ 

๒. ในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ไม่ได้กําหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ  
แต่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถจ้างบุคคลหรือสถาบันซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ดําเนินการได้ตามร่างมาตรา ๒๙ และสามารถจ้างและแต่งตั้ ง บุคคลเพื่อเ ป็นที่ปรึกษา 
หรือผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมการ รวมทั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจําประธาน
กรรมการและกรรมการได้ตามร่างมาตรา ๔๙ (๘) ความที่บัญญัติไว้จึงมีเนื้อหาเหมาะสมแล้ว 

ผลการพิจารณาความเห็นภาคประชาชน 
  ความที่บัญญัติมีเนื้อหาเหมาะสมแล้ว สอดคล้องกับความเห็นที่เสนอมา กล่าวคือ 

การทํางานจะเน้นให้เจ้าหน้าที่ของสํานักงานเป็นผู้ดําเนินการ เว้นแต่ในกรณีเพื่อจะได้ข้อมูล 
หรือมีการศึกษาจึงให้จ้างบุคคลหรือสถาบัน และกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จึงให้ตั้งคณะอนุกรรมการ 

 
  มาตรา ๓๔ 
  ความเห็นของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ควรนําความในมาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชน พ .ศ . ๒๕๔๒ มาเป็นวรรคสองของร่างมาตรานี้ กล่าวคือ “องค์การเอกชน 
ด้านสิทธิมนุษยชนตามวรรคหน่ึงต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย ซึ่งมีการดําเนินกิจการ
เก่ียวข้องโดยตรงกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามที่คณะกรรมการกําหนด 
และมิได้มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือมุ่งค้าหากําไรจากการดําเนินกิจการดังกล่าว”  
และเลื่ อนวรรคสองของ ร่างมาตรา  ๔๗  ไปเป็นวรรคสาม  ทั้ งนี้ เพื่ อ กําหนดให้อง ค์กร 
ด้านสิทธิมนุษยชนดังกล่าวต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย (มาตรา ๔๗ ตามร่างเดิมที่เสนอ 
โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) 
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ธ

 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้มีการกําหนดให้ประชาชน

ร้องเรียนผ่านองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนไว้ แต่ในทางปฏิบัติย่อมมีการดําเนินการผ่านองค์กร
เอกชนได้ เนื่องจากได้กําหนดให้ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการต้องประสานความร่วมมือกับ
องค์กรเอกชนด้วย 

 
 มาตรา ๓๖   

  ความเห็นของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
  กําหนดให้การใช้อํานาจและการทําหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
มีลักษณะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและเป็นที่สุด โดยให้มีอํานาจในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
ที่ถูกละเมิดสิทธิได้ โดยไม่ต้องส่งเ ร่ืองหรือประสานงานไปยังหน่วยงานที่ มีส่วนเก่ียวข้อง  
แต่ถ้ามีการส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานใดหากหน่วยงานดังกล่าวไม่มีการดําเนินการต้องมีมาตรการ
ลงโทษทางกฎหมาย 
  ความเห็นของภาคประชาชน 
   ในกรณีหน่วยงานที่เก่ียวข้องขอขยายระยะเวลาการดําเนินงานไปยังคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนได้โดยกําหนดไว้ไม่เกิน ๒ คร้ัง เห็นว่าเป็นบทเคร่งครัด ควรเพิ่มข้อความว่า “เว้นแต่ 
มีเหตุผลและความจําเป็นอย่างย่ิง” ให้ขยายได้ตามสมควร (มาตรา ๕๖ ตามร่างเดิมที่เสนอโดย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
  ผลการพิจารณาความเห็นสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  

 ความที่ บัญญัติ ไว้ กําหนดให้คณะกรรมการแจ้งหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
ที่เก่ียวข้องเพื่อแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในระยะเวลาที่กําหนด และให้แจ้งคณะกรรมการทราบ 
หากไม่อาจดําเนินการได้ด้วยเหตุต่าง ๆ ให้คณะกรรมการจัดทํารายงานเสนอคณะรัฐมนตรี  
เป็นการบัญญัติที่คํานึงถึงหน้าที่และอํานาจของผู้เก่ียวข้องทั้งหมด จึงมีเนื้อหาเหมาะสมแล้ว 
  ผลการพิจารณาความเห็นภาคประชาชน 

  ได้ มีการตัดเ ร่ืองห้ามมิให้ บุคคลหรือหน่วยงานขยายเวลาการดําเนินการ 
ตามมาตรการหรือแนวทางที่คณะกรรมการกําหนดมากกว่าสองครั้งออกแล้ว 

 
  มาตรา ๔๑   

 ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 การกําหนดให้มีการจ้างบุคคลมาเป็นคณะบรรณาธิการเพื่อทําหน้าที่ในการจัดทํา 

ร่างรายงานสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนนั้น เป็นการสร้างกลไกที่ ไ ม่จําเป็นและไม่เอื้อ 
ต่อการทํางานของคณะกรรมการ นอกจากนี้ สํานักงานฯ ยังมีเจ้าหน้าที่ที่ มีประสบการณ์ 
และความเชี่ยวชาญในการจัดทําร่างรายงานสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนอยู่แล้ว 



 
 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... 
(คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เป็นผูเ้สนอ) 

 

น

 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
 มีการแก้ไขโดยตัดเร่ืองการต้ังคณะบรรณาธิการออก ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอ 
 

 มาตรา ๔๓   
 ความเห็นของภาคประชาชน 
 ตามที่ ได้กําหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะเผยแพร่กรณีที่

หน่วยงานของรัฐไม่มีการดําเนินการตามมาตรการหรือแนวทางที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเสนอให้สาธารณชนทราบก็ได้ เห็นว่า อาจทําให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายต่อ
ชื่อเสียง จึงควรต้องให้ความคุ้มครองหน่วยงานดังกล่าวด้วย 

 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
       การเผยแพร่รายงานการไม่ปฏิบัติตามที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติจะเป็นมาตรการหนึ่งในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งหากหน่วยงานมีเหตุผล 
ในการไม่ปฏิบัติตามก็ย่อมชี้แจงข้อเท็จจริงในส่วนนี้ได้อยู่แล้ว จึงมิได้แก้ไขตามความเห็นที่เสนอ 
 
   มาตรา ๔๔ 
   ความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
  การกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการรายงานข้อเท็จจริง 
ที่ถูกต้อง โดยใช้ถ้อยคําดังกล่าวนั้น อาจทําให้มีปัญหาในทางปฏิบัติได้ โดยเฉพาะในกรณีที่ 
มีหน่วยงานหรือองค์กรใดทําให้ความปรากฏต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการจะต้องดําเนินการ
ตรวจสอบและชี้แจงทุกกรณี ซึ่งเป็นการจํากัดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการในการพิจารณาว่า
เร่ืองใดสมควรจะต้องตรวจสอบและชี้แจง ดังนั้น จึงเห็นควรบัญญัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ในเร่ืองดังกล่าวให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เคยเสนอให้คณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญพิจารณา 

 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
  การกําหนดให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการรายงาน

สถานการณ์เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมนั้น ไม่เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญ เพราะเร่ืองดังกล่าวไม่ได้เป็นอํานาจแต่เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติที่ต้องทําตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ 
บัญญัติไว้ ดังนั้นความที่บัญญัติไว้จึงมีเนื้อหาที่เหมาะสมแล้ว 
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บ

  มาตรา ๔๖   
  ความเห็นของภาคประชาชน 

   ๑. ไม่สามารถคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เจ้าหน้าที่ หรือผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ 
  ๒. การที่กําหนดให้กรรมการ อนุกรรมการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย

อาญา จึงควรให้ความคุ้มครองแก่เจ้าหน้าที่รัฐดังกล่าวด้วย โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ชี้แจง
ข้อเท็จจริง ถ้าการชี้แจงนั้นสุจริตให้ได้รับความคุ้มครองให้มิต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง และอาญา 

 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
         ๑. ความเห็นตามข้อ ๑ เห็นว่า เพื่อเป็นการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ให้ข้อมูล 
หรือความเห็น หรือผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน ร่างมาตรา ๕๙ จึงได้กําหนดโทษทางอาญาสําหรับ 
ผู้ที่เปิดเผยข้อมูลอันทําให้สามารถระบุตัวตนของผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน หรือเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

  ๒ .  ความเห็นตามข้อ ๒ เห็นว่า หากเจ้าหน้าที่กระทําโดยสุจริตย่อมได้ รับ 
ความคุ้มครองตามหลักทั่วไป โดยไม่จําเป็นต้องกําหนดไว้ 

 
  มาตรา ๔๘   
  ความเห็นของภาคประชาชน 

   ๑. ควรให้แก้ไขสภาพปัญหาในปัจจุบันในเร่ืองการทํางานของเจ้าหน้าที่สํานักงาน 
ที่ต้องปรับเปลี่ยนระบบและกระบวนการทํางานตามความต้องการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในแต่ละชุดซึ่งไม่มีความแน่นอน และให้ความสําคัญแต่ละเรื่องแตกต่างกัน จึงก่อให้เกิด
ความล่าช้าในการทํางาน 
   ๒. ควรให้ข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทําหน้าที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้รายงานเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณา
ดําเนินการ 

  ๓. ควรให้สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอํานาจในการให้คําปรึกษา 
ให้คําแนะนําแก่ประชาชนที่ได้รับความเสียหายด้วย 

 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
  ๑. ความเห็นข้อ ๑ ได้กําหนดกรอบหรือแนวทางในการวางระเบียบของคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเก่ียวกับการบริหารงานของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ไว้แล้ว ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานของสํานักงานในการทําหน้าที่หน่วยธุรการเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันมากข้ึน 

  ๒. ความเห็นข้อ ๒ สอดคล้องกับร่างมาตรา ๒๘ วรรคสอง และร่างมาตรา ๓๕  
วรรคสอง ที่กําหนดให้คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นบุคลากร 
ในสํานักงานเป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นแทนคณะกรรมการได้ 

  ๓. ความเห็นตามข้อ ๓ เป็นเร่ืองที่สํานักงานสามารถที่จะดําเนินการได้เพื่อให้ 
การดําเนินการของคณะกรรมการบรรลุภารกิจได้อยู่แล้วตามร่างมาตรา ๔๘ 
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ป

  มาตรา ๔๙   
  ความเห็นของสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

  ๑. กรณีการจัดตั้งส่วนราชการในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติขึ้นในภูมิภาคนั้น เห็นว่า ไม่มีความจําเป็นเนื่องจากสามารถผ่านช่องทางของราชการท่ีมีอยู่
ในปัจจุบันหลายช่องทาง นอกจากนี้การจัดตั้งสํานักงานขึ้นในภูมิภาคเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ
และกําลังคนอย่างมาก (มาตรา ๓๓ ตามร่างเดิมที่เสนอโดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) 

  ๒. ควรเป็นส่วนราชการที่มีความเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซง 
  ความเห็นของภาคประชาชน 

   ๑ . ควรให้มีสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในส่วนภูมิภาค 
ในทุกภูมิภาคเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทั่วถึง  
   ๒. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขาดการทํางานเชิงรุกและมีเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 

 ความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ 
       การจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขึ้นในส่วนภูมิภาคจะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ความครอบคลุมของการรับข้อร้องเรียน และการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ 

 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
  ผลการพิจารณาความเห็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
  ไม่ได้กําหนดให้มีการตั้งสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค  

และความในวรรคหน่ึงกําหนดให้สํานักงานอยู่ในการกํากับดูแลของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ สํานักงานจึงมีความเป็นอิสระและสอดคล้องกับความเห็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

  ผลการพิจารณาความเห็นภาคประชาชน 
  ๑. ร่างมาตรา ๓๔ ได้กําหนดกลไกให้การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้ง 

หรือการร้องเรียนกรณีที่พบเห็นว่ามีการกระทําละเมิดสิทธิมนุษยชนต้องไม่มีลักษณะเป็นการสร้าง
ขั้นตอนโดยไม่จําเป็น และต้องดําเนินการโดยมุ่งหมายให้การเสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว จึงไม่จําเป็นต้องกําหนดให้มีสํานักงาน 
ส่วนภูมิภาคตามความเห็นข้อ ๑ แต่อย่างใด   

  ๒. ส่วนความเห็นในข้อ ๒ เก่ียวกับการทํางานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาตินั้น ร่างมาตรา ๓๔ ได้กําหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถทํางาน 
ในเชิงรุกได้โดยไม่จําเป็นต้องรอให้มีผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ก่อนแต่อย่างใด สําหรับประเด็นเ ก่ียวกับจํานวนบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้น ร่างมาตรา ๔๙ ได้บัญญัติให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการที่จะพิจารณา
กําหนดได้โดยต้องคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และความคล่องตัว 
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 ผลการพิจารณาความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ 
  ร่างมาตรา ๓๔ ได้กําหนดกลไกให้การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้ง 

หรือการร้องเรียนกรณีที่พบเห็นว่ามีการกระทําละเมิดสิทธิมนุษยชนต้องไม่มีลักษณะเป็นการสร้าง
ขั้นตอนโดยไม่จําเป็น และต้องดําเนินการโดยมุ่งหมายให้การเสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว จึงไม่จําเป็นต้องกําหนดให้มีสํานักงาน 
ส่วนภูมิภาคแต่อย่างใด 

 
  มาตรา ๕๓   
  ความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
  การกําหนดให้ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขึ้นตรงต่อ

คณะกรรมการนั้น จะก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ โดยเลขาธิการจะมีความยุ่งยากในการปฏิบัติ
หน้าที่ เนื่องจากจะต้องรับคําสั่งจากกรรมการทุกคน  

  ความเห็นของภาคประชาชน 
  กรณีตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ควรมาจากการสรรหา 

ซึ่งอาจจะกําหนดให้มีวาระการดํารงตําแหน่ง ๓ ปี หรือ ๔ ปี ให้อยู่ในตําแหน่งไม่เกิน ๒ วาระ
ติดต่อกันไม่ได้  ทั้ งนี้  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรคัดเลือกจาก 
นักบริหารอาชีพที่ไม่จําเป็นต้องเป็นข้าราชการ แต่ควรมีความเข้าใจในประเด็นภารกิจขององค์กร
อย่างแท้จริง 

 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
  ผลการพิจารณาความเห็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
  เร่ืองตําแหน่งเลขาธิการน้ันมีการกําหนดเหมือนกันในองค์กรอิสระทุกองค์กร 

(ยกเว้นคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน) เพื่อให้เลขาธิการขององค์กรอิสระต้องทํางานกับ 
กรรมการทุกคนไม่เฉพาะแต่กับประธานกรรมการเท่านั้น เพราะการทํางานในองค์กรอิสระ 
เป็นลักษณะ first among equals กล่าวคือ กรรมการทุกคนมีความเสมอภาคกัน ประธานกรรมการ
จึงเป็นเพียงผู้ยืนอยู่หน้าแถวในหมู่ผู้ที่เท่ากันเท่านั้น ความที่บัญญัติไว้จึงมีเนื้อหาเหมาะสมแล้ว 

  ผลการพิจารณาความเห็นภาคประชาชน 
  เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีสถานะเป็นส่วนราชการ 

และเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีฐานะเป็นข้าราชการจึงมิได้กําหนดวาระ 
การดํารงตําแหน่งไว้ แต่ได้กําหนดให้คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา  
และการคัดเลือกเลขาธิการได้ เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสม 
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  มาตรา ๖๐ 
  ความเห็นของภาคประชาชน 
  การสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดใหม่ควรกระทําได้ทันที 

โดยไม่ควรรอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดปัจจุบันพ้นวาระ 
 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

  เนื่องจากวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดปัจจุบันยังไม่สอดคล้อง
กับหลักสากลเก่ียวกับกระบวนการได้มาซึ่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ต้องมาจาก 
ความหลากหลายของภาคส่วนที่ เ ก่ียวข้อง จึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้เ ร่ิมดําเนินการสรรหา
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  
ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นที่เสนอแล้ว 

  หมายเหตุ สําหรับความเห็นเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... ในรายละเอียดโปรดศึกษาเพิ่มจากตาราง
ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. .... (เอกสารแนบท้ายภาคผนวก) 

  ๖.๓ สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบในการตรากฎหมายอย่างรอบด้าน 
  ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  ปัญหาสิทธิมนุษยชนได้ รับการแก้ไข ตลอดจนมีการป้องกันมิให้เกิดปัญหา 

การละเมิดสิทธิมนุษยชน อันจะเป็นการช่วยขจัดความไม่เป็นธรรม และเป็นการอํานวยประโยชน์สุข
ให้แก่ประชาชนอย่างทัดเทียมกัน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์แก่ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ จะไม่ยกปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อนํามาเป็นข้อจํากัด 
ในการลงทุนในประเทศ รวมทั้งเป็นข้อจํากัดมิให้ได้รับสิทธิประโยชน์หรือจํากัดสิทธิในด้านการค้า
และการลงทุนในต่างประเทศ 

  เชิงบวก : การกําหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องประสาน 
ความร่วมมือและความช่วยเหลือกับองค์กรอิสระอื่น และกําหนดแนวทางการทํางานที่ไม่ซ้ําซ้อนกัน 
จะช่วยลดการทํางานที่ซ้ํ าซ้อนกับองค์กรอิสระอื่นอันจะช่วยประหยัดและลดค่าใช้จ่าย 
ในด้านงบประมาณของรัฐ 

  ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก : หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
และประชาชนทุกภาคส่วน 

  เชิงลบ : ไม่มี 
  ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ : 

หน่วยงานหรือบุคคลซึ่งไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติหรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งผู้ซึ่งเปิดเผยข้อมูลอันทําให้สามารถระบุตัวตน
ของผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน หรือข้อมูลขา่วสารที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่และอํานาจหรือตามกฎหมาย 
หรือตามคําสั่งศาล ย่อมต้องรับโทษทางอาญา 
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  ๗. บทวิเคราะห์ข้อดีและข้อสังเกตของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... 
  ๗.๑ ข้อดีของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีดังนี้ 
  ๑. การกําหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนให้มีความชัดเจน 
มากขึ้นนั้น ทําให้สะท้อนถึงเจตนารมณ์ในการจัดตั้งองค์กรอิสระที่ต้องมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง 
และทําให้เกิดความน่าเชื่อถือเทียบเท่าองค์กรอิสระของนานาชาติ และสามารถแก้ไขปัญหา 
ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒. ทําให้การกําหนดที่มาของคณะกรรมการสรรหาใหม่เกิดผลดีต่อกระบวนการ
พิจารณาสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่มีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น 
  ๓. ทําให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

๔. เกิดผลดีต่อประเทศ สามารถสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องให้กับนานาประเทศ
เก่ียวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ให้แก่ประชาชน ย่อมจะทําให้ประชาชนทราบและเข้าใจสิทธิมนุษยชนและไม่ถูกละเมิด 
สิทธิมนุษยชน อันจะเป็นการอํานวยประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง 
  ๕. การบูรณาการภารกิจของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ลดความซ้ําซ้อนในการทําหน้าที่
จะช่วยประหยัดและลดค่าใช้จ่ายในด้านงบประมาณของรัฐ และทําให้รัฐสามารถควบคุม 
และลดการสูญเสียงบประมาณโดยไม่จําเป็นได้มากข้ึน และเม่ือมีการให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
สิทธิมนุษยชน ป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ  
หรือคําสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนแล้ว ก็จะช่วยลดภาระและงบประมาณ 
ที่สูญเสียไปกับการดําเนินการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก 
   
  ๗.๒ ข้อสังเกตของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีดังนี้ 
  ๑. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๖ 
บัญญัติไว้ว่า 
  “มาตรา ๒๑๖  นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่ บัญญัติ ไว้ 
เป็นการเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยองค์กรอิสระแต่ละองค์กรแล้ว ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระต้องมี
คุณสมบัติและ “ไม่มีลักษณะต้องห้ามทั่วไป” ดังต่อไปนี้ด้วย 
   ฯลฯ    ฯลฯ 
  (๓) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๒” 
  จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าว กรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ จึงต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามทั่วไป 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๐๒ (๒) ประกอบกับมาตรา ๙๘ (๗) ที่ได้บัญญัติ
ลักษณะต้องห้ามไว้ว่า “เคยได้รับโทษจําคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง  
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เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ” แต่ตามร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ .ศ . . . . . มาตรา ๑๐  
ไม่มีการกําหนดถึงลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไว้ 
  อย่างไรก็ดี ตามความในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... มาตรา ๑๐ (๑๗) ได้กําหนดลักษณะต้องห้าม 
ของกรรมการสิทธิมนุษยชนไว้ว่า “เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่
ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ” 
  แต่หากพิจารณาเทียบเคียงกับกรณีลักษณะต้องห้ามของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๐๒ ซึ่งมาตรา ๒๑๖ บัญญัติให้
นําไปใช้เป็นลักษณะต้องห้ามท่ัวไปของผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระทุกองค์กรแล้ว จะพบว่า
มาตรา ๒๐๒ (๒) และ (๓) ได้บัญญัติถึงลักษณะต้องห้ามทั้ง ๒ กรณีดังกล่าวเป็นคนละอนุมาตรากัน 
อย่างชัดเจน ดังนี้ 
  “มาตรา ๒๐๒ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
   ฯลฯ    ฯลฯ 
  (๒) ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) 
(๑๑) (๑๗) หรือ (๑๘) 
  (๓) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในความผิด 
อันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ” 
  ดังนั้น ทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงสมควรพิจารณาความในร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... มาตรา ๑๐ ในประเด็น
ข้อสังเกตเรื่องลักษณะต้องห้ามทั้ง ๒ ประการดังกล่าว เพื่อให้ได้ข้อยุติและมีความชัดเจนในชั้น 
การพิจารณาในวาระที่สองต่อไป 
  ๒ .  มี ข้อสัง เกตว่า  ตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่เสนอโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ปรากฏ
ตามร่างบทเฉพาะกาล มาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๕) และ (๖) นั้น น่าจะมีความคลาดเคลื่อน 
ในการจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ดังนั้น ทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จึงสมควรพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมความในร่างมาตราดังกล่าวให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ในช้ัน 
การพิจารณาในวาระที่สองต่อไป ดังนี้ 
  “มาตรา ๖๑ ในวาระเริ่มแรก ให้การดําเนินการเก่ียวกับการสรรหาผู้สมควรได้รับ
การแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ นอกจากต้องดําเนินการตามหมวด ๑ แล้ว ให้เป็นไป
ตามกระบวนการและกําหนดเวลาดังต่อไปนี้ 
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  (๑ ) ให้คณะกรรมการกําหนดระเบียบเ ก่ียวกับการจดแจ้ง การรับจดแจ้ง  
และการเลือกกันเองตามมาตรา ๑๑  วรรคสาม ให้แล้วเสร็จภายในย่ีสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ และประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
  (๒) ให้สํานักงานประกาศการรับจดแจ้งและดําเนินการรับจดแจ้งการเป็นองค์กร
เอกชนด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรา ๑๑ (๔) และสภาวิชาชีพตามมาตรา ๑๑ (๕) ให้แล้วเสร็จ
ภายในย่ีสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบตาม (๑) ใช้บังคับ 
  (๓) ให้องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพซึ่งได้รับการจดแจ้งตาม (๒) 
ดําเนินการเลือกกันเองเพื่อเป็นกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ (๔) และ (๕) ให้แล้วเสร็จภายใน
ย่ีสิบวันนับแต่วันที่พ้นกําหนดเวลาตาม (๒) 
  (๔) ให้กรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ตกลงวิธีการเลือก
กรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ (๖) ให้แล้วเสร็จภายในสิบวันนับแต่วันที่พ้นกําหนดเวลา 
ตาม (๓) และดําเนินการเลือกกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ (๖) ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่มีข้อตกลงวิธีการเลอืกดังกล่าว 
  (๕) เ ม่ือพ้นกําหนดเวลาตาม (๔) แล้ว ให้กรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ 
ดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่จะใช้ในการสรรหาตามมาตรา ๑๓ (๑)  
ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พ้นกําหนดเวลาตาม (๔) 
  (๖) ให้กรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่ 
วันทีพ่้นกําหนดเวลาตาม (๕)” 
  ทั้งนี้ เพื่อให้ความในร่างมาตรา ๖๑ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๕) และ (๖) ดังกล่าว 
มีความสอดคล้องกันกับความในร่างมาตรา ๖๑ วรรคหน่ึง (๔) 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































